3 gangen voor € 29,50
Voor dit 3 gangen menu kunt u een keuze maken uit onze gehele menukaart. U kunt een
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert kiezen voor € 29,50. Voor sommige gerechten
rekenen wij een kleine extra bijdrage. Dit bedrag staat tussen haakjes vermeld achter het
gerecht. Kreeft en oesters vallen niet onder het menu. Uiteraard is het mogelijk om de
gerechten apart te bestellen.

Voor
Brood | 5.7
Diverse soorten breekbrood met papadum en dagverse smeersels

Kreeftensoep | 12.5 (+2.5)
Romige kreeftensoep met Hollandse garnalen en Cognac

Italiaanse Tomatensoep | 7
Huis gemaakt van pomodori en Marzano tomaten met Tomberries en basislicumcrème

Carpaccio | 11
Rundercarpaccio, rucola, geschaafde Reypenaer VSOP, zonnebloempitten en truffelmayonaise

Gamba’s Ajillo | 10.5
Tijgergarnalen in olijfolie met knoflook, rode peper, peterselie en citroen

Biet Tartare | 11
Rode biet, gebakken kastanje champignons met augurk, kappertjes, bladpeterselie, mayonaise,
ketchup en mosterd

Sashimi | 15 (+5)
Rauwe tonijn, rauwe zalm, rauwe zeebaars met wakame, zoet-zure retich, soja en wasabi

Escargots | 9
Wijngaardslakken met kastanje champignons in kruidenboter

Garnalen cocktail | 14 (+4)
Hollandse garnalen met sla, cocktailsaus en citroen

Small Fish Platter | 14 (+4)
Gerookte zalm, Hollandse garnalen, zalmmousse, gerookte forel met cocktailsaus

Gerookte eendenborst | 8
Huis gerookte eendenborst met rucola, vijg, walnoten en sinaasappeldressing

Kids voor
Tomatensoepje | 3.5
Huisgemaakt

Gerookte kip met gegrilde ananas | 3.5
Zalmmousse met crostini | 3.5

Hoofd
Tamarinde zalm | 19
Met paksoi, taugé, rode peper, koriander, munt en sesam

Saté van kippendijen | 16.5
Met taugé, pindasaus, kroepoek, atjar en seroendeng

Saté van varkenshaas | 17
Met taugé, pindasaus, kroepoek, atjar en seroendeng

Vegan Thai Curry | 15
Groenten gevulde kokoscurry met basmati rijst met papadum
Met gamba’s |+ 4,5

Gebakken zeebaars | 18
Op de huid gebakken met pompoenpuree en spinaziesaus

Hamburger | 16
Brioche brood, ijsbergsla, gekarameliseerde ui, cheddar, pickles, tomaat, ui en Waaltjes saus

Spare ribs 800 gr. normaal of spicy | 18
Huis gemarineerd

Varkenshaas medaillons | 17.5
met gebakken ui en champignons met champignon truffelsaus

Tagliata di Manzo | 21 (+2)
Gegrilde flanksteak gemarineerd in olijfolie, knoflook en oregano met rucola en Parmezaanse kaas

Pasta pesto | 15
Huis gemaakte groene pesto met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten, walnoten en rucola
Met gerookte zalm | + 3.5

Salade geitenkaas (koud)| 15
Gemengde salade, geitenkaas, bundelzwam, gebakken ui, gebakken paprika, kappertjes,
honing mosterd dressing

Salade vis | 21 (+2)
Gemengde salade, gerookte zalm, Hollandse garnalen, gerookte forel, gerookt makreel, gamba’s,
sjalottendressing, kappertjes, rode ui en croutons

Zeetong | 29.5 (+10.5)
Gebakken in roomboter gebakken en remoulade saus

Tournedos 125 gr. | 19
Tournedos 250 gr. | 29,5 (+10.5)
Gebakken tournedos met eigen jus (normaal of truffel)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet

Kids Hoofd
Kipschnitzel | 7

met rauwkostsalade en friet

Fish & chips | 8,5

- Stukjes kibbeling met remouladesaus, rauwkostsalade en friet

Waalburger | 7

- Hamburger met sla, tomaat, augurk, ketchup en friet

Pasta Pesto | 7

- Met tomaatjes en Parmezaanse kaas

Spare ribs 200 gr. | 7 - Met rauwkostsalade en friet
Kroket/frikandel | 6.5 - Met rauwkostsalade en friet
Als jij je bord netjes leeg gegeten hebt dan mag je zelf een ijsje maken in de keuken

Klassiekers
Kreeft
Klassiek

½ | 23

1 | 42

Thermidor

½ | 25

1 | 45

Gemengde salade en citroenmayonaise

Gemengde salade, Hollandaise saus, Gruyère

Soep & Kreeft | 31

Surf & Turf | 39

Halve kreeft met citroenmayonaise en
kreeftensoep met Hollandse garnalen

Halve kreeft met gebakken tournedos 125 gr

Oesters
Plain
Stuk | 3.7

Half dozijn | 21

Met gin en rode wijnazijn met sjalot

Rockefeller
Stuk | 4

half dozijn | 23

Met spinazie en Hollandaise saus

Side dishes & Sauzen
Gewokte seizoen groenten | 4.5

Remouladesaus | 2.5

Gebakken champignons en ui | 4

Bearnaisesaus | 2.5

Roseval aardappels | 4.5

Hollandaisesaus | 2.5

Oven gegaarde roseval met tijm

Gemengde salade | 5
Gemengde sla, sjalottendressing, ui,
kappertjes, tomaat, ei

